
            1 (2) 

Kotiompelimo LanaDesign   HINNASTO    

puh. 041 3141 777     

lanadesign.tre@gmail.com   1.1.2022 

 

 

 
Alla ovat esimerkkihintoja. Lopullisen hinta-arvion voin antaa nähtyäni vaatteen tai toiveen 

mittatyöstä; työmäärään vaikuttavat mm materiaalit ja somisteet. Juhla- tai iltapuvun korjaamisessa 

hintaa korotetaan 30%. 

 

 

KORJAUS- JA MUOKKAUSTYÖN HINNASTO 

 

PAITA ja PUSERO 

Hihojen lyhennys      alk. 20 € 

Helman  lyhennys      alk. 30 € 

Sivun kavennus      alk. 35 € 

 

LENINKI ja TUNIKA 

Hihojen lyhennys      alk. 20 € 

Helman  lyhennys      alk. 30 € 

Kavennus selästä/sivuista vuoriton/ vuorillinen  alk. 35/ 45  € 

Kavennus selästä/sivuista vuoriton/ vuorillinen 

vetoketjulla       alk. 50/ 65 € 

      

HAME 

Helman lyhennys      alk. 30 € 

Vyötaron kavennus vuoriton/ vuorillinen   alk. 25/ 40 € 

Vyötaron kavennus vuoriton/ vuorillinen vetoketjulla aik. 40/ 55 € 

 

HOUSUT 

Lahjen lyhennys vuoriton     alk. 20€ 

Lahkeen kavennus vuoriton     alk. 30 € 

Vyötaron kavennus vuoriton     alk. 25 € 

Vyötaron kavennus vuoriton vetoketjulla   aik. 40 € 

 

JAKKU ja TAKKI 

Hihojen lyhennys vuoriton/ vuorillinen   alk. 30/ 45 € 

Helman lyhennys vuoriton/ vuorillinen   alk. 45/ 55 € 

Kavennus selästä vuoriton/ vuorillinen   alk. 30/ 45 € 

Kavennus sivuista vuoriton/ vuorillinen   alk. 40/ 55 € 

 

NAHKATYÖT 

Hihojen lyhennys      alk. 40 € 

Hameen helman tai housun lahkeen lyhennys  alk. 40/ 50 € 

Kavennus selästä vuoriton/ vuorillinen   alk. 35/ 50 € 

Kavennus sivuista vuoriton/ vuorillinen   alk. 45/ 60 € 
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VETOKETJUN VAIHTO 

Hame tai housut (perus)     alk. 20 € + vetoketju 

Takki        alk. 40 € + vetoketju 

Nahkatakki       alk. 45 € + vetoketju 

 

MUUT 

Hameen vuorin vaihto     alk. 45 €+ vuorikangas 

Takin vuorin vaihto      alk. 100 € + vuorikangas 

Nappien siirto       3 €/ kpl 

 

MITTATILAUSTYÖT 

Paitapusero       alk. 110 € 

Hame vuoriton/ vuorillinen     alk. 75/ 115 € 

Housut vetoketjulla ja taskulla    alk. 170 € 

Trikoomekko (perus)      alk. 90 € 

Kangasmekko perus vuoriton/ vuorillinen   alk. 110/ 150 € 

Kotelomekko perus vuoriton/ vuorillinen   alk. 200/ 240 €  

Jakku vuoriton/ vuorillinen     alk. 110/ 150 € 

 

Juhlapuvun hinta sopimuksen mukaan (materiaalivalinnat ja sovituskerrat vaikuttavat hintaan). 

 

KODIN TEKSTIILIT 

Verhon saumat 8 €/ metri 

Sisustustekstiilien ompelu esim. tyynyt, päiväpeitot, pyyhkeet, petivaatteet 35 €/ tunti 

 

 

 

Lankojen ja muiden käytettyjen materiaalien hinnat lisätään loppusummaan. Tuotesuunnittelu ja 

kaavat 40 €/ tunti. 

 

Varastostani löytyy perusvärisiä ja perusmittaisia vetoketjuja. Suosittelen kuitenkin asiakasta itse 

valitsemaan liikkeessä vetoketjun ja tuomaan mukanaan, niin tulee varmasti oikea mitta ja väri. 

 


